
 
Noc kostelů 2021 se uskuteční také s podporou Města Litoměřice. Děkujeme. 

 

                                                                                  
                                                            Program Noci kostelů 28. 5. 2021 v Litoměřicích 
 

 Kostel Všech svatých  www.farnost-litomerice.cz                      18 – 23 h                                                                                                                                     Katedrála sv. Štěpána   www.svaty-stepan.cz                             19 – 22 h                                                   
 

18.00 – 19.00  Mše sv. za město Litoměřice 19.00-22.00 Katedrála bude otevřena pro modlitbu a prohlídku 

19.00 – 19.30 Proměny okolí kostela – Přednáška p. Piskláka 
 
 
 

 
 

Přednáška na téma „Liturgický prostor“ 

20.00 – 21.00 
 
21.00 – 22.00 
22.00 – 22.30 

 
23.00 – 23.30 
 
 

Ministrabit Deo - představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou  
výstavku liturgických předmětů 
Varhanní nocturno – varhanní hudba žáků ZUŠ 

Prostor pro vás a Boha. Boží slovo, prostor pro rozjímání. 

 

 

 
 

přednášku povede probošt kapituly sv. Štěpána, Mgr. Jiří Hladík 
 

 
Kostel sv. Vojtěcha www.farnost-litomerice.cz                                        17 – 22 h 

 
                                                               

22,30 – 23.00 Závěrečná modlitba s požehnáním 

Prohlídka kostela – po celou dobu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela  

(s ohledem na mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.   

V kostele bude instalována od Noci kostelů výstava fotografií „Člověk  

a víra“. 

V sobotu 29. 5. v 9.00 hodin od tohoto kostela odstartuje cyklovýlet – Na kole  

do kostela. Program viz níže.              

     17.00-17.30 
17.30-19.00 
19.00-20.00 
20.00-20.30 
20.30-21.00 
21.00-21.30 
21.30-22.00 

22.00 

Koncert učitelů ZUŠ - manželé Neužilovi (varhany, fagot, flétna) 
Volná prohlídka s možností dotazů 
Prostor pro ztišení a zamyšlení, otázky 
M.Brůnová - varhany (liturgická hudba) 
Volná prohlídka s možností dotazů 
Modlitba růžence 
Volná prohlídka, prostor pro ztišení a zamyšlení 
Uzavření kostela 
  

 
 
 

Kostel sv. Ludmily, klášter  www.farnost-litomerice.cz        18 – 22,30 h                                       
 

      
 

 

Hospic sv. Štěpána – kaple sv. Štěpána www.hospiclitomerice.cz                           
                                                

18.00 – 18.45 
 

Hudební vystoupení – flétnové duo, kytara, violoncellový kvartet, Jana Červinková – 
zpěv, Jana Knotte – violoncello, Marie Landová – klávesy, varhany 
 

Celovečerní 
program: 

Návštěva kaple sv. Štěpána 
Ochutnávka mešních vín 
 

20.00 – 20.15 
20.30 – 20.45 
21.15 – 22.00 

22.00 
22.30 

Dudy p. Štembera 
Dudy p. Štembera 
Modlitba chval 
Modlitba Breviáře 
Závěr  

 
 

18.00-23.00 
 
 

Kaple sv. Zdislavy , www.dchltm.cz Kosmonautů 2022, Litoměřice       18 - 23 h 
Veřejnost bude uvítána v naší kapli, která nabízí zklidnění a uvolnění, také prostor 
k rozjímání při příjemné hudbě. Všechny dotazy o uměleckém ztvárnění kaple rádi 
zodpovíme. Bohužel nejsme bezbariérově zřízení, do kaple se musí jít po schodech. 
Rozhovor, setkání, prohlídka s komentářem, ztišení, meditace, adorace, výstava, umění 
 
 
 

 18.00 – 21.00 

18.00 – 21.00 

Výtvarná dílna na téma Ludmila 1100 let výročí 

Ochutnávka mešních vín za příznivého počasí ve venkovních prostorách 
 

Kostel sv. Jakuba www.farnost-litomerice.cz                          18 – 22 h                                                       
 

  
A co dále v našich kostelích: 
Po celou dobu si mohou přicházející vychutnat atmosféru kostela, napsat modlitbu, 
prosbu, poděkování a vložit do krabičky. Za tyto úmysly bude sloužena mše sv. 
 
 
 
 

18.00 – 22.00 

 

20.15 
 

 
 

18.00 – 22.00 

Hudba k rozjímání a modlitbě za doprovodu fléten a chvílemi ticha. (p. Dominika 
Valešková a p. Hana Přeučilová) 
Hudební vystoupení Jana Červinková – zpěv, Jana Knotte – violoncello, Marie 
Landová - varhany 
 

 
Kaple sv. Jana Křtitele www.farnost-litomerice.cz  Máchova ul.  18 – 22 h  
Volná prohlídka     
 

Počaply, kostel sv. Vojtěcha   www.farnost-litomerice.cz         17 – 20 h                                 
                                                                                                     

 

  

Pozor – výjimečně program Noci kostelů pokračuje také v sobotu, 

kdy od kostela Všech svatých na náměstí v Litoměřicích odstartuje 

v 9.00 hodin cyklovýlet Do kostela na kole. Pro zájemce – začínáme zde 

v Litoměřicích a budeme pokračovat do Terezína, do Bohušovic nad Ohří a do 

Počápel. Zpět se budeme vracet do Litoměřic, kde se rozejdeme u Biskupského 

pivovaru U sv. Štěpána. 

 

 
              17.00 

18.00 – 20.00 
 

20.00 

 

 
  

 18.00   

 19.00 

Prohlídka kostela s průvodcem (historie místa, sv. Vojtěch) 
Dialogické pásmo duchovní hudby v podání mladých Klekerových (zazní varhany, 
housle, klarinet, flétny dřevěné i příčné, trombón aj.) 
Závěr – Bavorské litanie k Panně Marii 

Zpřístupněna boční kaple Nejsvětější tváře Ježíšovy. 
 

Mlékojedy, kostel sv. Martina  www.farnost-litomerice.cz          18 – 20 h                                             
Pěvecké vystoupení Monika Lachmanová 
Pěvecké vystoupení Monika Lachmanová 

 

Sobota  

29.5. 2021 

9.00-14.00 

 

Cestou bude možnost prohlédnout: 

10,00 h kostel Vzkříšení Páně v Terezíně, 

12,00 h kostel sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří,  

13,00 h kostel sv. Vojtěcha v Počaplech. 

S sebou – vlastní kolo, občerstvení, dobrou náladu. 
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